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Obec Obid ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, v súlade s § 39 ods.6) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie obce Obid
č. 11/2013
o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje práva a povinnosti Obce Obid (ďalej len „obce“) a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní
s odpadmi.
2. VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov, podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a elektroodpadov z domácností.
3. Pôvodcovia komunálnych odpadov zodpovedajú za nakladanie s odpadmi a sú povinní
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať a vznik odpadov čo najviac obmedzovať v súlade s
týmto všeobecne záväzným nariadením. Sú tiež povinní :
a) zapojiť sa do systému zberu odpadov v obci,
b) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov a jeho zložiek v obci,
c) ukladať odpady alebo ich oddelené zložky na miesta určené obcou a do zberových nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov a jeho zložiek v obci.
§2
Základné pojmy
1. Základné pojmy a definície, ktoré sú použité v tomto VZN sú podrobne uvedené
v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Pojmy zavedené týmto VZN:
2.1. Užívateľmi zberných nádob sú:
osoby, ktorým boli zberové nádoby zverené do užívania,
osoby ktoré platia poplatok v súlade so zákonmi a VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
zamestnanci organizácie poverenej zberom alebo zamestnanci obce, ktorí sú oprávnení so
zberovými nádobami nakladať v súlade s týmto VZN.
2.2. Pôvodcami odpadov na území obce sú :
občania – fyzické osoby,
fyzické osoby – podnikatelia,
právnické osoby.
2.3. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2.4. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky
komunálnych odpadov.
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§3
Povinnosti pôvodcov odpadu
1. Každý pôvodca odpadu (fyzická a právnická osoba), žijúci alebo podnikajúci na území
obce, je povinný na vlastné náklady zakúpiť si nádoby na komunálny odpad (ďalej len „KO“)
udržiavať ich v dobrom technickom stave. Pokiaľ žijú pôvodcovia(fyzické osoby) v spoločnej
domácnosti, táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak spoločná domácnosť má aspoň jednu
nádobu na KO.
2. Každý pôvodca odpadu v obci je povinný dbať na to , aby bol KO na odvoz riadne
pripravený v nádobách na to určených.
3. Vlastník (prípadne správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre
zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku a
aby boli ľahko prístupné.
4. Nádoby na zmesový komunálny odpad nie sú určené na nebezpečný odpad, drobný
stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.
5. Každý pôvodca odpadu je povinný na požiadanie obce poskytnúť informácie,
súvisiace s nakladaním KO, a drobným stavebným odpadom (ďalej len „DSO“).
7. Na území obce sa zakazuje :
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom,
zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak ako je určené v tomto VZN,
§4
Systém zberu a nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami
1. Systém zberu a nakladanie s KO a DSO ustanovený týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný na
celom území obce.
2. V obci je zavedený triedený zber KO do kontajnerov farebne označených .
3. Na území obce sa používajú pre zmesový komunálny odpad tieto typy zberných nádob a
spôsoby zberu odpadov:
Rodinné domy v obci:
 domácnosť v rodinnom dome 110 l KUKA nádoba s vývozom 1 x týždenne,
Bytové domy v obci:
rovnaký princíp ako pri rodinných domoch, resp. možnosť použitia 1 kus maloobjemového
kontajnera 1100 l s vývozom 1 x týždenne.
4. Triedený zber KO sa realizuje farebne označenými kontajnermi, ktoré sú umiestnené na
verejnom priestranstve. Triedený zber komunálnych odpadov je zavedený pre papier, plasty,
kovy, sklo, a biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) (okrem
kuchynského a reštauračného odpadu). Frekvencia odvozu vytriedených zložiek
v kontajneroch sa uskutoční podľa potreby. BRKO je možné ukladať na kompostovanie na
vyhradenom priestranstve v miestnom cintoríne. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia
alebo zneškodnenia biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene
zabezpečuje obec, a to na svojom kompostovisku.
5. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3
ročne od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu
je povinná zabezpečiť odvoz odpadu na riadenú skládku na vlastné náklady.
6. Za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce je zodpovedná
obec.
7. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do
bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci.
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8. Zhromažďovanie, zber a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát
ročne zvyčajne na jar a jeseň. Pre tento účel obec zabezpečí odvoz tohto druhu odpadu vo
veľkoobjemových kontajneroch.
9. Obec zabezpečí včasnú informovanosť občanov v obecnom rozhlase o termínoch a
miestach umiestňovania veľkoobjemových kontajnerov.
10. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a
množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Zhromažďovanie,
zber a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje raz ročne. Pre tento účel obec zabezpečí
odvoz tohto druhu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch.
11. Obec zabezpečí včasnú informovanosť občanov v obecnom rozhlase o termínoch a
miestach umiestňovania veľkoobjemových kontajnerov na elektroodpad.

§5
Sankcie
1. Obec prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 80 ods. (3) písm. a) až
c), f) a s). zákona o odpadoch.
2. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (Zákon č.. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ak
zákon o odpadoch neustanovuje inak).
3. Starosta obce môže za porušenie tohto VZN uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13 ods. 9) a ods. 10) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Pri ukladaní pokút obec postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Povinnosti stanovené právnickým a fyzickým osobám, kvalifikovaných ako
pôvodcovia alebo držitelia odpadu (pri inom nakladaní s odpadmi ako je uvedené v tomto
VZN) sú upravené Zákonom o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Obec zabezpečuje:
a) podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonogramoch vývozu separovaných
zložiek odpadov,
b) jedenkrát ročne vyhodnotenie efektívnosti a úrovne triedenia jednotlivých zložiek
KO, vrátane informácie o príjmoch z vytriedených zložiek KO a spôsobe ich
zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
4. Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce o zneškodňovaní
komunálneho odpadu v obci Obid č. 3/2006 a 6/2009

Tibor Nagy
starosta obce
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Pred schválením:
Vyvesené: 20. 08. 2013
Zvesené: 04. 09. 2013
Schválené uznesením OZ č. XXIII/05092013/IV-Zas bod č. 40/13
Po schválení:
Vyvesené: 06. 09. 2013
Zvesené: 21. 09. 2013
Účinnosť: 21. 09. 2013

5

